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انجمن مدیریت ایران
IRAN  MANAGEMENT  ASSOCIATION

انجمـن مدیریـت ایـران از سـال 1339 بـا هدف تولید، اشـاعه و گسـترش فنـون نوین مدیریـت و همچنین 

نـوآوری در ارائـه خدمـات برتـر بـه اعضای حقیقـی و حقوقـی فعالیت می  كنـد و همـواره به عنـوان یکی از 

انجمن هـای ممتـاز وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری شـناخته شـده اسـت. چـاپ بیـش از صدهـا مقاله 

علمـی و تخصصـی از اسـاتید و صاحبنظران برجسـته مدیریـت در مجله مدیریت، اجرای بیش از دویسـت 

و پنجـاه كنفرانـس و همایـش ملـی و بین المللی و حضـور فعال در سیاسـت گذاری این همایش ها، بخشـی 

از خدمـات انجمـن مدیریـت ایـران به شـمار می آیـد. همچنیـن ایجاد فضـای تعامـل و گفتگو بیـن مدیران 

ارشـد، میانـی و صاحبـان صنعـت در قالـب مصاحبه هـا و میزگردهـای تخصصـی امـکان بحث و بررسـی 

در حوزه هـای مختلـف اقتصـادی، صنعتـی، مدیریتـی و ... را فراهـم نمـوده اسـت تـا از ایـن طریـق بتـوان 

راهکارهـای نوآورانـه بـرای حـل مسـائل سـازمان هـای دولتـی و خصوصـی ارائه نمـود. حوزه هـای اصلی 

فعالیـت انجمـن عبـارت اسـت از: آمـوزش، عضویت، انتشـارات، پژوهـش، مشـاوره، كارگروه ها

اعضـای هیئـت مدیـره انجمـن مدیریت ایـران عبارتنـد از: دكتر مجیـد قاسـمی )مدیرعامل بانک پاسـارگاد 

و رئیـس هیئـت مدیـره انجمـن مدیریـت ایـران(؛ مهنـدس عباس شـعری مقدم )معاون سـابق وزیـر نفت و 

عضـو هیئـت مدیـره شـركت رامپکو– نائـب رئیس هیئـت مدیـره(؛ دكتر حیدر مسـتخدمین حسـینی )معاون 

سـابق وزیر اقتصاد و مشـاورعالی بانک ها و اسـتاد دانشـگاه –  خزانه دار(؛ دكتر بهرام سـبحانی )مدیرعامل 

شـركت فـوالد مباركـه اصفهـان(؛ مهنـدس رضـا صحرائـی )قائم مقـام مدیرعامـل گـروه صنعتـی گلرنگ(؛ 

مهنـدس مجتبـی خسـروتاج  )رییـس كل سـازمان توسـعه تجـارت(؛ دكتـر منوچهـر منطقی )رئیـس مركز 

ملـی فضایـی(؛ دكتـر احمـد فیاض بخـش )مشـاور شـركت سـرمایه گـذاری توسـعه معـادن و فلـزات(؛ 

مهنـدس پرویـز بیـات )دبیركل(

درباره انجمن


